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Přivítali jsme nové občánky
Dne 4. 2. 2011 se uskutečnila tradiční malá slavnost k příležitosti vítání nových občánků Města Kynšperk
nad Ohří. Této první letošní slavnosti se zúčastnilo celkem 15 dětí společně s rodiči a ostatními příbuznými.
Ke slavnostní náladě přispělo vystoupení dětí z kynšperské mateřské školy ze Zahradní a Školní ulice. Pan starosta, Ing. Tomáš Svoboda, zvýraznil
slavnost svým projevem. Slavnostní
atmosféra byla zvěčněna rodiči a foto-

grafem v pamětní knize. Na závěr pan
starosta společně s paní místostarostkou Mgr. Štěpánkou Neubergovou
upřímně maminkám poblahopřáli.
Tímto bych všem účinkujícím i zúčastněným poděkovala a popřála
spoustu zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody, hodně radosti nad dětským úsměvem, neboť není většího
štěstí, než je úspěch svého dítěte.
Eva Knížová,
matrikářka

DĚTMI, KTERÉ JSME V ÚNORU 2011 PŘIVÍTALI
MEZI NOVÉ OBČANY MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ, JSOU:

JIŘÍ, ALEXANDRA, ADAM, VÁCLAV, DIANA, MARIE, MATĚJ, TOMÁŠ,
JAN, ANDREA, KAROLÍNA, MATYÁŠ, STANISLAV, MARKÉTA A ALICE.

Zápis dětí do MŠ Školní v březnu
Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že každé pondělí v měsíci březnu 2011 bude možné od
10.00 hod. do 16.00 hod. (11.30-12.30 hod. přestávka) zapsat vaše dítě
(děti) k docházce do naší mateřské školy. Zápis bude probíhat v budově
školy č. p. 385 v Zahradní ulici v Kynšperku nad Ohří.
Kontaktní osoba:
Mgr. Vlastimila Prchalová, ředitelka MŠ
tel. č. 352 683 182
e-mail: mskynsperk@seznam.cz

Uzavření mateřských škol
o letních prázdninách
Mateřská škola v budově ve Školní i Zahradní ulici v Kynšperku nad Ohří
bude uzavřena od 4. 7. do 29. 7. 2011.
V měsíci srpnu bude v provozu pouze budova MŠ v Zahradní ulici.
Mateřská škola v ulici U Pivovaru v Kynšperku nad Ohří bude uzavřena od
1. 8. do 31. 8. 2011.
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MŠ Školní je opět v provozu
Budova MŠ ve Školní ulici bude uvedena znovu do provozu od 1. 4. 2011.
Provoz zde bude zajištěn od 6.00 hodin
do 16.00 hodin. Z budovy MŠ v Zahradní ulici přejde do budovy ve Školní ulici
třída Srdíček spolu se svými učitelkami
paní Stowasserovou a paní Rozmušovou. V kuchyni v budově ve Školní ulici
bude opět vařit paní Malá.
V budově MŠ v Zahradní ulici zů-

stanou třídy Korálků a Zvonečků a přibude k nim třída z nově přijatých dětí,
převážně tříletých. Počet dětí v této
třídě není ukončený, je tedy možno
do této třídy přijímat další děti (od 3 let
věku). Zveme všechny, kteří mají zájem
o umístění svých dětí do MŠ, aby se během měsíce března dostavili do mateřské školy.
Mgr. V. Prchalová, ředitelka MŠ

Vážení kynšperští občané,
obracíme se na vás s žádostí o pomoc při získávání dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k zaniklému pivovaru v Kynšperku nad Ohří.
Získané dokumenty, předměty a fotografie budou použity při výzdobě areálu a dalších prostor zrekonstruovaného pivovaru.
Budou tak zachovány pro další generace občanů našeho města i jeho návštěvníků. Pokud máte zájem dané věci poskytnout nebo zapůjčit, kontaktujte prosím podatelnu (352 350 421), nebo sekretariát (352 324 261) městského úřadu.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta města
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městský úřad

pronájmy
Nabídka nebytových prostor v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří, o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 211,40 m2, výše
nájemného bude stanovena dle způ-

sobu využití + nárůst o každoroční
inflaci, platby za služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nebytový prostor v budově bez č.
p./ č. e. stojící na pozemku p. č. 52 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu pozemku p. č. 52 (zastavěná plocha) o výměře 56 m2 v k.ú.
Liboc u Kynšperka nad Ohří za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,
• nájemné stanovené dle způsobu využití navýšené každoročně o inflaci,

• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí
vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání nebytových prostor.
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách města nebo při osobním jednání na majetkovém odboru Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří.
Miluše Svatková,
referent majetkového odboru MěÚ

Nakládání s odpady v roce 2010
Dovolte, abych vás opětovně seznámil
se statistikou odpadů vzniklých na území města Kynšperk nad Ohří v uplynulém roce. Pro porovnání vždy uvádím
v závorce též údaje z roku předchozího,
ceny jsou uváděny vč. DPH.
Náklady na likvidaci veškerých odpadů (bez dopravních nákladů společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří
s.r.o.) si v roce 2010 vyžádaly částku
2 055 749 Kč (2 118 513 Kč). Z toho:
za skládkování a likvidaci komunálních
odpadů komodit směsný komunální odpad vč. odpadu objemného a pneumatik v souhrnném množství 1 570,72 t (1
607,80 t); dále likvidaci odpadu nebezpečného (loni pouze použitá chladící
a elektrozařízení) bylo oprávněné skládkové společnosti A.S.A. s.r.o. zaplaceno celkem 1 795 541 Kč (1 873 618 Kč).
Za svoz separovaných odpadů – obalových komodit: papír v množství 34,13

t (36,86 t), plasty v množství 12,39 t
(10,84 t) a sklo barevné v množství
22,04 t (25,38 t) bylo přepravní společnosti SOTES s.r.o. zaplaceno 260 208
Kč (244 895 Kč). Zde je nutno opakovaně zdůraznit, že se jedná o hmotnosti nám přiznané, nikoliv skutečné (společnost SOTES provádí hromadný svoz
a následné předání oprávněné osobě
– smluvnímu odběrateli z několika obcí
v regionu) – množství je společně sváženým obcím přiznáno údajně na základě poměrového přepočtu na počet nádob v obcích, tzn. bez možnosti kontroly
hmotnosti odpadu skutečně vytříděného a předaného.
Dopravní náklady na svoz komunálního odpadu (režie kukavozu a nákladních vozidel) nelze přesně určit
- ve smlouvě se společností Správa majetku Kynšperk nad Ohří s.r.o. jsou zahrnuty společně s náklady na čištění

a zimní údržbu komunikací. Tyto činily
v roce 2010 částku 1 298 610 Kč.
Příjmy, tj. odměna od obalové společnosti EKO-KOM a.s. v částce 103
298 Kč (79 831 Kč), dále platby, vybrané od podnikatelů v částce 565 028
Kč (487 267 Kč) a poplatky, vybrané
od obyvatel v částce 2 145 539 Kč (2 194
610 Kč) činí souhrnnou částku 2 813
865 Kč (2 761 708 Kč).
Za povšimnutí stojí pokles příjmů
z poplatků od občanů (při takřka konstantním počtu obyvatel), zatímco
u ostatních příjmových položek došlo
opět k růstu.
Celkové výsledky, jak nakládání s odpady, tak i nákladů na jejich likvidaci v roce 2010 můžeme považovat v porovnání s roky předchozími, též s jinými obcemi Karlovarského kraje ne-li
za úspěšné, tak určitě za uspokojivé.
Vladimír Kodýdek, majetkový odbor

Splatnost místních poplatků
POPLATKY ZA PSY
Tomuto poplatku podléhají psi starší
třech měsíců. Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa 1000 Kč
b) za každého dalšího psa 1500 Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. c)
300 Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném domě 500 Kč.
Splatnost poplatku:
- nečiní-li více než 500 Kč - v jedné
splátce, do 31. května každého roku, či-

www.kynsperk.cz

ní-li více než 500 Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku, poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31. května každého roku. Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním příkazem na účet Komerční banky,
a.s., číslo účtu: 19- 4587390287/0100,
variabilní symbol: 31591, specifický
symbol: rodné číslo poplatníka.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba poplatku je 500 Kč na osobu
a kalendářní rok a tvoří jej:
a) částka 250 Kč za osobu a kalendářní rok a
b) částka 250 Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netří-

děného komunálního odpadu.
Splatnost poplatku:
Prvních 250 Kč do 31. března každého
roku, druhých 250 Kč do 30. září každého roku, poplatek lze zaplatit i najednou, a to do 31. března každého roku.
Tento poplatek máte opět možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem
na účet číslo: 19- 4587390287/0100,
variabilní symbol: 31530, specifický
symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud
budete zasílat platbu za více osob, zašlete, avízo na e-mail: platby@kynsperk.
cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.
J. Kocová,
vedoucí finančního odboru
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Bc. Roman Říha
tel. : 352 350 410
tajemnik-mu@kynsperk.cz
vedoucí ﬁnančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel: 352 350 426
cibova@kynsperk.cz
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V sobotu 19. února se v sále kina
v Kynšperku nad Ohří uskutečnil již
13. ročník soutěže Dívka roku, kterou
organizovala Základní škola Kynšperk
nad Ohří ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem. Celé soutěžní
klání se neslo v duchu neohroženého
a šarmantního filmového hrdiny agenta 007. Počínaje vystoupením tanečních skupin, tanečních párů, mažoretek
ZŠ Kynšperk, zpěvem Natálie Slámové
a přítomností dvou zástupců kynšperské policie v řadách poroty konče, což
jistě rovněž přispělo k navození té pravé bondovské atmosféry.
Nyní však již k hlavním hrdinkám
celé soutěže. Sedm finalistek základního kola se utkalo o titul Dívka roku
v několika disciplínách. Již v pátek spl-

nily test zručnosti, při kterém jim bylo
úkolem výtvarně znázornit jejich “tajnou zbraň“, v sobotu dopoledne potom
absolvovaly test všeobecných znalostí.
V rozhovoru s moderátorkou se představily jako pohotové a vtipné slečny,
v aerobicu jsme mohli posuzovat jejich
rytmus v těle, volná disciplína odhalila
záliby a schopnosti dívek a módní přehlídka návrhářky Martiny Hollé, která
nás odpolednem i provázela, podtrhla
elegantní vzezření každé ze soutěžících.
Všechny prokázaly statečnost, odvahu
a šarm, za který by se nemusela stydět
žádná z Bond girls.
Jako první byla vyhlášena Miss sympatie základní školy na základě hlasování žáků z kynšperské ZŠ – tou se stala Michaela Ferková, jež nás okouzlila

svým milým úsměvem a bezprostředním vystupováním. Miss Kynšperského
zpravodaje získala Veronika Bilopotocká díky hlasům veřejnosti. Čtenáře Sokolovského deníku, mediálního partnera akce, nejvíce okouzlila Veronika Nováková, která z celkového počtu 1034
získala 272 hlasů a tím pádem i titul
Miss sympatie Sokolovského deníku.
Rozhodování poroty nebylo jistě
snadné, její konečný verdikt zněl takto:
třetí místo obsadila Michaela Ferková,
druhé místo získala Kristýna Birošová
a vyhlášení s dekorováním Dívky roku
2011 základního kola se ujal pan starosta města, Ing. Jan Svoboda. Stala se
jí Markéta Kovářová z Horního Slavkova. Gratulujeme!
Děkujeme těmto sponzorům:
Reklamní studio NIKO
Květinka Jarka
Květinka v kopci, Kynšperk
Kadeřnictví VERONIKA, Kynšperk
Agentura Foxmodels, Cheb
Město Kynšperk nad Ohří
Sokolovský deník
KADEŘNICTVÍ Iva, Kynšperk
Lucie Rozprimová - Fotomodeling
Lékárna Primula, Kynšperk
Restaurace U SPLAVU
Dárkové zboží, Kynšperk
Firma STILL, Praha
GPH, spol. s r.o.
Oriflame - Jitka Fürstová

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Kniha - Papír, Kynšperk
Západočeské konzumní družstvo
Sušice COOP TUTY, Kynšperk
Provozovna LASTING YUCCA
Pizerie TOMINO, Kynšperk
Občerstvení, Kynšperk
Studio sedmikráska
Obuv Milotová
Pension Vlasta
Restaurace Skleník
Kynšperský kovošrot s.r.o.
ZUMBA, Kynšperk
Keraplastik
Reality Kosina
Restaurace - SLUNEČNICE
Lajka s. r. o.
Bar Koruna
Tabák - Ungerová, Kovalík
AUTOŠVAGR: A. Kovalík, M. Kovalíková.
Závěrem je třeba poděkovat těm - bez
nichž by se příjemné odpoledne nemohlo uskutečnit - všem sponzorům, vedoucím organizátorům, spolupořadatelům
a dobrovolníkům z řad žáků školy. Dívka roku 2011 skončila a nám nezbývá
než se těšit na Dívku roku 2012.
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policie, hasiči
Policie ČR - obvodní oddělení Kynšperk n. O.
Policisté z Obvodního oddělení Policie Kynšperk nad Ohří přijali a prošetřovali v měsíci leden 2011 celkem 6 případů pro podezření ze spáchání trestného činu, a to:
- 1 případ vloupání do rodinného domu v Dasnicích.
- 1 případ řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Řidiči bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274/1 trestního zákoníku a ve zkráceném řízení byla věc předána na Okresní státní zastupitelství.
- 1 případ vloupání do zaparkovaného osobního vozidla, kde si majitel ponechal
na sedačce batoh s věcmi. Případ je stále v šetření a po pachateli se nadále pátrá.
- 1 případ vloupání do sklepa v činžovním domě, kde pachatel odcizil naskladněné
uhlí v pytlích. Pachatele jsme zjistili a sdělili jsme mu podezření ze spáchání přečinů
krádeže dle § 205/1b) a porušování domovní svobody dle § 178/1, 2 Trestního zákoníku. Věc jsme následně předali na Okresní státní zastupitelství.
- 1 případ vloupání do sklepa v činžovním domě, kde dosud neznámý pachatel odcizil sportovní pánské jízdní kolo, případ je stále v šetření.
- 1 případ zanedbání povinné výživy, kdy povinný po delší období nehradí výživné.
Vzhledem k tomu, že dochází i v jiných městech k nárůstu počtu vloupání do sklepů,
žádáme občany, aby si všímali osob, které se v domě pohybují a přitom v nich nebydlí. Také je důležité, neotevírat pouze na zazvonění tzv. bzučákem. Vždy se přesvědčte, koho do domu pouštíte a informujte se, za kým jde. V opačném případě můžete
nevědomky vpustit do domu pachatele, který se bude chtít vloupat třeba i do vašeho sklepa.
Upozorňujeme zejména starší občany města, aby byli obezřetní k různým nabídkám služeb od lidí, kteří zazvoní přímo u nich doma. Policie v Karlovarském kraji
zaznamenala několik případů podvodného jednání osob, které se zpravidla vydávají za zámečníky. Tito lidé zazvoní přímo u vašich dveří a nabízejí vám výměnu zámku.
Za tuto výměnu si poté účtují vysokou sumu peněz, až 20 000 Kč. Další riziko s tím
spojené je, že nemáte jistotu, zda od nového zámku dostanete všechny klíče. Později by se tak mohlo stát, že vás někdo vykrade, ale k poškození zámku nedojde. Velmi
špatně se pak prokazuje, že došlo k vloupání. Pokud jste se setkali s takovýmto jednáním, ať už jste si nechali zámek vyměnit nebo jste výměnu odmítli, neprodleně informujte policii na bezplatnou linku 158.
Dále bych chtěl upozornit všechny občany města a okolí na stále se zvyšující trestnou činnost páchanou prostřednictvím internetu. Jde zejména o internetové stránky,
na kterých se zprostředkovává prodej různého druhu zboží. Buďte obezřetní při nákupu věcí od vám neznámých osob, a to již při výběru zboží za zarážející nízké ceny.
Počet podvodníků, kteří takto vydělávají na důvěřivých lidech, stále přibývá a prošetřování této formy trestné činnosti bývá problematické a velmi zdlouhavé.
npor. Miroslav Bobčík, vedoucí obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří
řešila od 18. 1. 2011 do 14. 2. 2011
celkem 40 případů protiprávního
jednání.
- 28 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- 6 přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
- 5 přestupků proti veřejnému pořádku,
- 1 přestupek proti majetku,
- odchycení čtyř toulavých psů, kdy
ve všech případech byli psi předáni do útulku.
Na žádost pedagogických pracovníků Základní školy Kynšperk nad

www.kynsperk.cz

Ohří byla v součinnosti s úřednicí
sociálního odboru MěÚ Kynšperk
nad Ohří paní Boženou Nývltovou
a s úřednicí OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dítěte) MěÚ Sokolov provedena kontrola zaměřená na kouření tabákových výrobků ve vnějších prostorách ZŠ. Při
kontrole bylo zjištěno 6 případů porušení tabákového zákona, kdy se
ve všech případech jednalo o kouření
ve vnějších prostorách ZŠ. Vzhledem
k tomu, že se převážně jednalo o osoby mladší patnácti let, bude se těmito případy zabývat Orgán sociálněprávní ochrany dítěte MěÚ Sokolov.
Za městskou policii
Josef Pech
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AMIDO-letecké snímky s.r.o.
hledá do svého týmu nového kolegu
z oblasti Sokolova a okolí
Nabízíme:
• zázemí stabilní a prosperující společnosti s celorepublikovou působností
• kvalitní zaškolení, činnost pouze v regionu blízkému vašemu bydlišti
• možnost ŽL i HPP
• nástup ihned dle dohody
Požadujeme:
• aktivní přístup k práci
• komunikační dovednosti a příjemné vystupování
• spolehlivost, samostatnost a pečlivost
• ŘP sk. B, ochota cestovat
• praxe vítána
Pracovní náplň:
• prezentace
• samostatné uzavírání obchodních smluv
Kontakt :
Jitka Větrovcová, tel.: 724 773 973
e-mail: jitka@amido-leteckesnimky.cz

Sbor dobrovolných hasičů
24. ledna 2011 - Jednotka vyjela na záchranu srny, pod kterou se propadl
led ve slepém rameni řeky Ohře mezi Kynšperkem nad Ohří a Dasnicemi.
5. února 2011 - Jednotka likvidovala požár odpadu v plechovém kontejneru
v ulici M. Gorkého.
11. února 2011 - Jednotka vyjela na záchranu kočky ze stromu v Liboci
15. února 2011 - Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního auta na silnici
č. 6 u obce Zlatá. Tato nehoda se obešla bez zranění.
Marek Matoušek
velitel družstva SDH Kynšperk n. O.

Dobrovolní hasiči z Kynšperka nad Ohří asistovali u autonehody nedaleko obce Zlatá. Havárie se naštěstí obešla bez zranění.
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usnesení rady města
usnesení z rady města ze dne 12. ledna 2011
č. 1
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města
Kynšperk nad Ohří fyzickým osobám a neziskovým organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru vypracovat
smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Kynšperk nad Ohří.
č. 2
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje zastupitelstvu města
Kynšperk nad Ohří schválit provozní příspěvek z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří
na rok 2011 TJ Slavoj ve výši 400 tis. Kč a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru
a) vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří na rok 2011 pro TJ Slavoj,
b) provést změnu rozpočtu roku 2011 rozpočtovým opatřením, kde bude TJ Slavoj
poskytnut provozní příspěvek ve výši 400
tis. Kč,
3. bere na vědomí
žádost TJ Slavoj o poskytnutí investičního
příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří ve výši 600 tis. Kč a odkládá její projednání na II. pololetí roku 2011 – po schválení závěrečného účtu města.
č. 3
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
Občanskému sdružení KV SENior Karlovy Vary a sdružení Natura 99 poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad
Ohří.
č. 4
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. revokuje
usnesení č. 418 ze dne 29. 12. 2010 z důvodu početní chyby a chybné formulace usnesení a
2. schvaluje
pro rok 2011 celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří v počtu 25 zaměstnanců
a v organizační složce Sbor dobrovolných
hasičů 1 zaměstnance a v organizační slož-

ce Městská policie 2 zaměstnance.
č. 5
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s přijetím daru (počítačová sestava v ceně
42 111,16 Kč) od Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zastoupeného
Krajskou knihovnou, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje pro Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace.
č. 6
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy se společností ADVICE.
CZ s.r.o., se sídlem Nečova 1053/8, 143
00 Praha 4 Modřany, IČO: 26212919, DIČ:
CZ26212919, zastoupená Jaromírem Soldátem, jednatelem společnosti na dodávku
softwaru „Centrální evidence smluv“ a
2. pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 7
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s ukončením nájmu bytu v ul. J. K. Tyla,
Kynšperk nad Ohří na základě nájemní
smlouvy uzavřené mezi Městem Kynšperk
nad Ohří a XXX dohodou, ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem, nejpozději do konce tříměsíční výpovědní lhůty, tj. do 30. 4. 2011 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit
usnesení rady města žadateli a zveřejnit pronájem bytu na úřední desce po dobu 15 dnů
s možností prodloužení zveřejnění do nejbližšího zasedání rady města po podání první žádosti.
č. 8
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2011 návrh dodatku č. 1
ke smlouvě č. 04669811 ze dne 24. 9.1999,
o poskytnutí podpory, uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148
00 Praha 4 a Městem Kynšperkem nad
Ohří,
2. ukládá

vedoucímu majetkového odboru předložit
dodatek č. 1 smlouvy č. 04669811 k podpisu
starostovi města (termín do 15. 1. 2011) a
3. pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
č. 9
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o technických podmínkách a nájmu za omezené užívání pozemku města Kynšperk nad Ohří mezi Městem Kynšperk nad Ohří a XXX na p. p. č.
1578/3, 1578/4 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
– ostatní plocha (ostatní komunikace),
2. souhlasí
se stavbou na pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří: pokládky plynové, vodovodní a elektro přípojky umístěné
na pozemek p. č. 1578/1, 1578/3, 1578/4
a 1439/5 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, které
napojují nově budovaný rodinný dům XXX
na
inženýrské sítě a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy a souhlasu.
č. 10
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 788/1 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A.
Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří
a ČEZem Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, zastoupený Chebskou elektro firmou s.r.o., IČ
28012038, se sídlem Pekařská 7, Cheb, zastoupena jednatelem p. Jaroslavem Vaňkátem, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené
smlouvy.
č. 11
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje
zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit prodej pozemku p. č. 1162 (trvalý travní porost) o výměře 410 m2 a pozemku p. č. 1163 (zahrada) o výměře 842 m2
vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří a studny stojící na pozemku p. č. 1162 v k. ú. Kynšperk

nad Ohří XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
č. 12
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o využití systému obce
pro odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání
XXX s účinností od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 20. 1. 2011 a
3. pověřuje starostu podpisem smlouvy,
4. souhlasí s ukončením platnosti smlouvy
č. 2010-63 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené
s fyzickou osobou oprávněnou k podnikání
XXX ke dni 31. 12. 2010.
č. 13
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s podáním žádosti o účelovou dotaci z Krajského programu prevence kriminality pro
rok 2011 na neinvestiční projekt „Bezpečné prázdniny – nejsi sám“, která je v celkové výši 70 000 Kč,
2. schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v minimální výši 20 % z celkových
nákladů projektu, jako spoluúčast města
na realizaci výše uvedeného neinvestičního
projektu a
3. doporučuje
zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit zajištění zdrojů na financování a realizaci neinvestičního projektu „Bezpečné
prázdniny – nejsi sám“, v případě schválení
projektu Radou KK.
č. 14
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
návrh tajemníka městského úřadu jmenovat s účinností od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou Ing. Jeníkovou, MBA vedoucí správního
a sociálního odboru

usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 19. ledna 2011
č. 15
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2010/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové
a paragrafové změny rozpočtu roku 2010
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

č. 16
Rada města Kynšperk nad Ohří na základě
zmocnění zastupitelstvem města ze dne 15.
12. 2010 usnesení č. 58 k provedení změn
v rozpočtu města roku 2010 mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů
1. schvaluje

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

a) změnu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové
opatření č. 7. Rozpočtové příjmy se navyšují o 1 018,22 tis. Kč a rozpočtové výdaje se
navyšují o 2 560,06 tis. Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 58 918,15 tis. Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 67 410,02
tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, b)

financování – zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let (změna stavu na bankovních účtech) o 1 651,05 tis. Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 9
023,48 tis. Kč,
c) změnu závazných ukazatelů dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení a
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usnesení rady města
2. zavazuje se
na prvním jednání roku 2011 informovat
zastupitelstvo města o provedených změ-

nách.
č. 17
Rada města Kynšperk nad Ohří

03 2011

1. schvaluje
výpověď ze Smlouvy o kontrolní činnosti
s ON-OK Libina, s.r.o., zastoupenou jed-

natelem Ing. Karlem Ondráškem a
2. pověřuje
starostu podpisem výpovědi.

ní 11, Sokolov, paní Ing. Věrou Hoblovou
do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ
00259454, se sídlem Jana A. Komenského
221/13, Kynšperk nad Ohří na základě zákona č. 172/1991 Sb. a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
č. 25
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se stavbou na pozemku ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří: se stavbou rekreační
dřevěné chaty na pronajatém p. p. č. 1198/1
a oplocením tohoto pozemku p. p. č. 1198/1
v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX a
2. pověřuje
starostu podpisem souhlasu.
č. 26
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 86/2 (ostatní
plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města
na dobu minimálně 15-ti dnů.
č. 27
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje
zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit
a) bezúplatný převod pozemku p. č. 19/12
(ostatní plocha) o výměře 115 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří z majetku Karlovarského kraje, IČ 70891168, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
IČ 70947023, se sídlem Chebská 282, Dolní
Rychnov, 356 04, jednající Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel organizace, do vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk
nad Ohří, 357 51,
b) bezúplatný převod pozemku p. č. 191/2
(ostatní plocha) o výměře 39 m2 a pozemku p. č. 200/4 (ostatní plocha) o výměře 214
m2 vše v k. ú. Kynšperk nad Ohří z majetku
Města Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454,
se sídlem Jana A. Komenského 221/13,
Kynšperk nad Ohří, 357 51 do vlastnictví

Karlovarského kraje, IČ 70891168, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21,
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ 70947023, se sídlem Chebská
282, Dolní Rychnov, 356 04, jednající Ing.
Zdeněk Pavlas, ředitel organizace a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
č. 28
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
odpis pohledávky vůči fyzické osobě podnikající XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele (termín ihned).
č. 29
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o využití systému obce pro
odstraňování komunálního odpadu s fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání XXX
s účinností od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou,
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
starostovi výše uvedenou smlouvu k podpisu v termínu do 1. 2. 2011 a
3. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
č. 30
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
s ukončením platnosti smlouvy č. 2010 81 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu, uzavřené s fyzickou osobou oprávněnou k podnikání XXX
ke dni 31.12. 2010 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele.
č. 31
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří panu Janu Žilinovi
na tradiční automobilovou soutěž BOTAS a
2. doporučuje
zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří.

usnesení z rady města ze dne 26. ledna 2011
č. 18
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. doporučuje
zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří
schválit
a) příspěvky Spolku městské hudby a
b) smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2011 fyzickým osobám a neziskovým organizacím,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
č. 19
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. stanovuje
s účinností od 1. 1. 2011 platy ředitelům příspěvkových organizací Základní školy panu
Mgr. Jiřímu Daneši, Základní umělecké školy paní Zdeňce Karbulové, Mateřské školy,
ulice Školní, paní Mgr. Vlastimile Prchalové
a Mateřské školy, ulice U Pivovaru, paní Mileně Valešové, v souladu s nařízením vlády č.
381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, jak je uvedeno v platových výměrech, které tvoří přílohy č. 1 – 4 tohoto usnesení a
2. pověřuje
starostu podpisem platových výměrů a předáním ředitelům příspěvkových organizací.
č. 20
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurátorské práce
v kostele Nanebevzetí Panny Marie – I. etapa“,
2. schvaluje
a) zadat zakázku firmě Zdeněk Juppe – restaurátor, Lety, Prostřední 21, 252 29 Dobřichovice, IČ: 47005122,
b) návrh smlouvy o dílo a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
č. 21
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.
38N06/67 uzavřené mezi Městem Kynšperk
nad Ohří, IČ 00259454, se sídlem Jana A.
Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří
a Pozemkovým fondem ČR, IČ 45797072,
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3,
zastoupený územním pracovištěm PF ČR

v Sokolově, se sídlem Nádražní 11, Sokolov,
který původní výměru 41 m2 předmětu nájmu zvyšuje o 38 m2, tedy na 79 m2 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit
usnesení Pozemkovému fondu – odloučené
pracoviště Sokolov.
č. 22
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa pro Pomoc v nouzi, o.p.s., IČ
27991997, se sídlem Fibichova 852, Sokolov, v ulici Zámečnická naproti č. p. 501
v Kynšperku nad Ohří, a to bezplatně a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města a zajistit osazení dopravního značení.
č. 23
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1107/1 (dle
GP č. 1139-29/2008 p. č. 1107/1 o výměře 4023 m2, p. č. 1107/3 o výměře 120 m2,
p. č. 1107/4 o výměře 190 m2 a p. č. 1107/5
o výměře 151 m2) o výměře 4484 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří od Pozemkového fondu ČR, IČ 45797072, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3, zastoupený vedoucím
odloučeného pracoviště Sokolov Pozemkového fondu ČR, se sídlem Nádražní 11, Sokolov, paní Ing. Věrou Hoblovou a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
žádost o pronájem nemovitosti k podpisu
starostovi města a následně ji podat na příslušném pracovišti PF ČR.
č. 24
Rada města Kynšperk nad Ohří 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad
Ohří schválit přechod vlastnického práva k části pozemku p. č. 1106/1 (dle GP č.
1139- 29/2008 p. č. 1106/4) o výměře 129
m2, části pozemku p. č. 1107/1 (dle GP p. č.
1107/6) o výměře 1477 m2 a části pozemku p. č. 1541/1 (dle GP p. č. 1541/7 o výměře 21 m2 a p. č. 1541/8 o výměře 23 m2)
o výměře 44 m2 vše v k. ú. Kynšperk nad
Ohří z majetku České republiky – Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupený vedoucím odloučeného pracoviště Sokolov
Pozemkového fondu ČR, se sídlem Nádraž-

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk
nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX. Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského úřadu.“

www.kynsperk.cz
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výročí školní družiny

Školní družina v Kynšperku oslavila 60 let

Hana Soukupová
Dne 6. 1. 2011 jsem se zúčastnila vernisáže k výstavě prací dětí ze školní družiny
a žáků Základní školy v Kynšperku nad
Ohří. Práce dětí ze školní družiny a žáků
školy nás potěšily a mnohé nás oslovily
svou nápaditostí, využitím různých materiálů a technik zpracování. Co mě však
zaujalo nejvíce – to byla výstava fotografií o činnosti školní družiny v našem městě, neboť školní družina oslavila významné jubileum svého trvání. Procházku činnostmi školní družiny během těch let dokumentují fotografie nejen současné barevné, ale i ty leckde posbírané a vyštrachané černobílé. A opravdu vás osloví nejen nostalgií při vzpomínkách na vlastní
dětství, ale dovedou vás i k úsměvu nad
některými záběry. Význam školní družiny a práce vychovatelek školní družiny
není vždy ještě náležitě oceňována. Často
ji bereme jako samozřejmost. Neumíme
si však bez ní školu představit. Je její součástí. Patří k ní. Vždyť vytváří činnost pro
naše malé děti v době, kdy musíme pracovat. A snad i právě proto nám ji v zahraničních zemích, zejména těch okolních,
závidí. Vzhledem k tomu, že hlavní organizátorkou výstavy byla vedoucí vychovatelka školní družiny paní Hanka Soukupová, položila jsem jí několik otázek.
Jak dlouho pracuješ ve školní družině?

„30 let pracuji ve školství. Hned po ukončení Střední pedagogické školy v Karlových Varech, obor vychovatelství, jsem nastoupila do školní družiny ve škole v Sokolově, po přestěhování do Kynšperka nad
Ohří jsem začala pracovat ve školní družině II. základní školy. Pět let jsem také učila na prvním stupni, ale pak jsem se znovu vrátila do školní družiny, kde pracuji dodnes.“
Kde se objevil nápad, že uděláš výstavu
fotografií k šedesáti letům školní družiny?
„K tomu mě přivedla Mgr. Eva Fréharová, která má ke škole a samozřejmě

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

i ke školní družině velmi vřelý vztah, a tak
upozornila na toto významné výročí a dodala černobílé fotografie a mnohé texty
k dnes již historickým dokumentům. Pak
už to byla jen dlouhodobá a mravenčí práce moje a mé rodiny, abych vše nějakým
způsobem zkompletovala na panely, které
jsou umístěny ve výstavní síni.“
Co tě baví na práci s dětmi nejvíce?
„Mám radost z toho, že činnost nabízená dětem se jim líbí, že chodí rády do školní družiny a práce je baví. Také jsem ráda,
když si děti vlastnoručně vypracují různé
výrobky, vezmou si je domů a vystaví si je
a rodiče je za jejich práci ocení. Mrzí mě,
když výkres nebo výrobek hned zmuchlají a vyhodí. Vždyť hra a práce i ve školní
družině je přípravou pro práci ve skutečném životě a děti se tak učí vážit si vytvořených hodnot.“
Kde bereš inspiraci pro své nekonečné
nápady?
„Tvořivá práce mě vždy bavila a baví dodnes. Náměty pro práci vyhledávám v různých brožurách a časopisech, ale často mě
také napadnou na poslední chvíli úplně
vlastní, když mám v ruce konkrétní materiál a umím si představit, co by se dalo vyrobit. Stále přemýšlím o tom, že bych sepsala návod na zhotovení některých výrobků z různých zbytkových materiálů, možná
bych se pokusila vše dát do jedné knihy.“
Vím, že vedeš také keramický kroužek
a na výstavě jsou i výrobky z keramiky.
Co tě k tomu vede?
„Vždy mě lákala práce s keramickou hlínou a výrobky z keramiky se mi líbily. Absolvovala jsem tedy v Sokolově kurz keramiky, několik let jsem docházela do kroužku keramiky pro dospělé. Když se naskytla
ve škole příležitost, mohla jsem nabídnout
dětem práci v keramickém kroužku a začala jsem jim předávat získané zkušenosti.“
Již několik let pořádáš pro děti, ale i pro
jejich rodiče a prarodiče také sobotní

výlety. Co tě k tomu vede?
„Vlastně kdysi dávno jsem začala s poznávací turistikou se svými vlastními dětmi.
Když povyrostly, napadlo mě, že bych mohla podobné akce nabídnout dětem školním
a družinovým. Nejdříve jsme prozkoumali nejbližší okolí – Zlatou, Kolovou, Mostov. Protože nás to všechny bavilo, začali jsme podnikat výlety delší. Procestovali
jsme hlavně západní, severní a střední Čechy. Cílem každého výletu bylo, abychom
navštívili historickou památku (hrady
a zámky), viděli, nebo zdolali přírodní zajímavost (Žihle, Džbán, Milešovka), podnikli exkurzi (Nenašovice, skanzen Koloveč), případně zhlédli divadelní představení (Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo
Kouzel a iluzí Líbeznice).“
O činnosti školní družiny vedeš také
kroniku.
„To je vlastně moje osobní kronika, kam
si již od roku 1990 zapisuji všechny zajímavé události daného roku. Je to vlastně
taková kronika záznamů, fotografií, prací mých a dětí školní družiny.“
Co dodat na závěr?
„Možná bych se ještě mohla zmínit, že
keramický betlém dětí ze školní družiny
byl vystaven v roce 2010 na výstavě betlémů na statku Bernard v Královském Poříčí a že na výletech, při poznávání různých koutů našeho bližšího i vzdáleného
okolí, vede děti nejen k získání poznatků,
ale i k rozvoji vzájemných vztahů a k lásce
k rodné zemi.“
Mohly bychom si povídat ještě hodně dlouho. Důležité však je, že paní Hanka Soukupová pracuje ve školní družině
ráda a často dětem věnuje i svůj volný čas
zejména při práci v keramickém kroužku
i při pořádání vlastivědných výletů.
Moc děkuji za velmi pěknou výstavu
a za dlouholetou práci ve školní družině.
Mgr. Š.Neubergová,
místostarostka
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PROGRAM KINA BŘEZEN 2011
úterý 1. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

úterý 15. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.

JÁ PADOUCH *

TAJEMSTVÍ MUMIE

Sammy, malá mořská želvička, se najednou vylíhne
ve hnízdě na pláži v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda
Uprostřed půvabného předměstí s pěkně udržovaPíše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adé- a už zažívá dobrodružství. Poznává malou Shally, lásnými zahradami a bělostnými ploty stojí černý dům le Blanc-Sec je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých ku svého života, kterou v zápětí ztrácí. Film v českém
obklopený mrtvým trávníkem! A právě tady se ukrývá cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílený- znění. Animovaná dobrodružná komedie.
Gru - největší zloduch pod Sluncem, který se svou ar- mi vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Belgie, MP, vstupné 25 Kč, délka 88 min.
čtvrtek 31. 3. ve 20.00 hod.
mádou podrážděných malých žlutých pomocníků Mi- Paříž ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr, je to
LET´S DANCE 3 *
moňů plánuje převzít vládu nad světem. S pomocí ce- právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvaOsiřelý streetový tanečník Luke žije na starém sklalého arzenálu smršťovacích paprsků, zmrazovacích telům na pomoc. Hlavní postavy ztvárňují okouzlující
zbraní a bitevních vozidel pro zemi i vzduch je Gru Louise Bourgoin (Mikulášovy patálie) a charismatický dišti v New Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky
z celého světa. Tato de facto rodina má taneční skupinu
zvyklý přemoci každého, kdo se mu postaví do cesty. Mathieu Amalric (Quantum of Solace).
„House of Pirates“. Aby skupina přežila, musí porazit
Film v českém znění. Animovaná komedie.
Francie, MP 12, vstupné 70 Kč, délka 107 min.
své dlouholeté rivaly, „House of Samurai“, v blížící se
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
úterý 17. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
soutěži World Jam Competition. Hrají: Rick Malambri
RED
čtvrtek 3. 3. ve 20.00 hod.
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM *
Akční komedii RED natočil na motivy stejnojmen- , Sharni Vinson a další.
Novinář spolupracující s časopisem Milénium né komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 108 min.
a jeho partnerka jsou zavražděni krátce před publiko- Cully Hamnera režisér Robert Schwentke. Vypráví příváním materiálu o dětské prostituci, korupci a obcho- běh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese (Bru- PROMÍTÁME POHÁDKY PRO DĚTI
V NEDĚLI V MĚSÍCI BŘEZNU
du s bílým masem. Na zbrani nalezené na místě činu ce Willis), který žije poklidně a idylicky na venkově. Až
se najdou otisky Lisbeth Salanderové (Noomi Rapa- do té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikneděle 6.3. v 15.00 hod.
ce), která se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět vidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt
JAK VYCVIČIT DRAKA *
do Švédska, aby svému poručníkovi připomněla jejich mezi špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým zbytUSA, MP, vstupné 25 Kč, délka 98 min.
starou dohodu.
kem CIA. Název filmu je zkratkou označení Retired
neděle 13. 3. v 15.00 hod.
ŠVED, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 129 min.
Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně nebezDOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA *
úterý 8.3. v 16.30 a ve 20.00 hod
pečný), a právě takovým se náš hrdina ukáže. Hrají:
FOTŘI JSOU LOTŘI *
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 91 min.
Morgan Freeman, John Malkovich a další.
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je USA, MP 12, vstupné 70 Kč, délka 99 min.
neděle 20. 3. v 15.00 hod.
MEGAMYS L *
jeho tchán Jack Byrnes (Robert De Niro). Na to si už
úterý 22. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
HON NA ČARODĚJNICE
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 96 min.
za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta
Dva přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výtajných služeb stačil zvyknout. Vztah vzájemně trpěné
PŘIPRAVUJEME
tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav, prav do rodného města, které je zdecimováno moroPROGRAM KINA NA DUBEN
dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho vou epidemií. Dívku obviněnou z jejího vyvolání a z čaNEVINNOST,
ženy Pam. Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné rodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství
GULLIVEROVY CESTY,
pro vymítačské rituály a následný proces. Hrají: Nicokroniky se ovšem schyluje k Velkému třesku.
127 HODIN
las Cage, Ron Perlman, Stephen Graham a další.
Film v českém znění.
USA, MP 12, vstupné 70 Kč, délka 98 min.
USA, MP, vstupné 55 Kč, délka 98 min.
MP mládeži přístupný
čtvrtek 24. 3. ve 20.00 hod.
čtvrtek 10. 3. ve 20.00 hod.
PARANORMAL ACTIVITY 2 *
TACHO *
MP 12 mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry
TACHO je černá komedie Mirjam Landy o úspěšMN 15 mládeži do 15 let nepřístupný
z průmyslových kamer. Když před třemi lety debutující ném automobilovém závodníkovi a jeho životním záMN 18 mládeži do 18 let nepřístupný
režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvo- vodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit
řily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4. Změna
Paranormal Activity vstoupí do historie. Nicméně sta- spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníprogramu vyhrazena. Pokladna kina je otevřena
lo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmá- ka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se
vždy hodinu před představením, předprodej začíná
la 200 miliónů, čímž se stal co do návratnosti investic neúprosně blíží. Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová,
1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je
jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Hrají: Ka- George Nicolas a další.
orientační. * = uplatnění volného vstupu na kartu.
tie Featherston, Brian Boland, Molly Ephrain, Micah ČR, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 102 min.
Sloat a další.
úterý 29. 3. v 16.30 a ve 20.00 hod.
Bližší informace naleznete na internetových
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ *
USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 91 min.
stránkách www.kynsperk.cz

MKS NA BŘEZEN
pátek 4. – 27. 3.
ve výstavní síni Panský dům
JEN NAKOUKNOUT...
KATEŘINA TOMSOVÁ
- fotografie a kresba
- vernisáž 4. 3. od 16.00 hod.

www.kynsperk.cz

středa 9. 3. od 19.00 hod
v kině
XINDL – X

sobota 26. 3. od 20.00 hod.
v zimní zahradě kina
PLES UČITELŮ

- koncert kapely
- vstupné v předprodeji 160 Kč
- hodinu před konáním 190 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

- pořádají MKS a ZUŠ v Kynšperku nad Ohří
- k tanci a poslechu zahraje STO,- vstupné 130 Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN -Největší hity
z muzikálu POMÁDA. Účinkují: J. Šimek, P. Pudová
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volný čas, aktuality

Domov pro seniory v Kynšperku nad Ohří...
Domov pro seniory v Kynšperku nad
Ohří (DpS Kynšperk):
domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem,
domov pro osoby se zdravotním postižením.
Podpora a kvalita volnočasových aktivit příjemců sociálních služeb v zařízeních sociální péče. DpS nabízí široké
spektrum aktivit s ohledem na druh poskytované sociální služby a schopnosti
cílové skupiny uživatelů, např.: společenské hry (karty, šachy, pexeso, pexetrio, člověče, nezlob se, dáma…), kulturní akce (pozvaní umělci Tuláci Ostrov, Dětská dechovka Kynšperk, Pěvecký soubor 8. ZŠ Sokolov Mgr. Jan-

dejsková, ZUŠ Kynšperk, Evangelický sbor Kynšperk, hudební vystoupení dobrovolníků - harmonika, kytara)
nebo návštěva kulturního zařízení (Divadlo Cheb, výstavy v Panském domě
v Kynšperku nebo v budově Krajského
úřadu Karlovarského kraje), výlety dopravním prostředkem - Karlovy Vary,
Františkovy Lázně, Mariánské Lázně,
sportovní akce (sportovní odpoledne,
šipky, kuželky, petangue, Bowling Sokolov), akce duchovního charakteru
s katolickým knězem a evangelickým
kazatelem (mše svatá, duchovní posezení, pomazání nemocných, individuální rozhovory atd.), akce duchovní – Růžencové společenství, duchovní čtení
a zpívání, společné modlitby, návštěva

Miniatury - Mariánské Lázně

mariánské kaple v parku DpS, dušičková návštěva hřbitovů, čtení s moučníkem, čtení a prohlížení časopisů, čtení
denního tisku s kávou, individuální čtení na pokojích, zpívání s kytarou, narozeninové kavárničky, oslava svátku, sledování a poslech videa, CD, DVD, arteterapie, kreslení, malování, práce s barvami na sklo, kuchyňka - vaření, pečení, cvičení paměti, luštění křížovek, cvičení jemné motoriky, logopedie, ruční
práce, burza odívání, prodejní výstava
výrobků, ergoterapie, návštěva zdejšího bufetu s pohoštěním, nákupy v hypermarketech i obchodech v Kynšperku, Sokolově a v Chebu, zajištování nákupu klientům, návštěvy cukráren, bufetů a restaurací v Sokolově a v Kyn-

šperku, bezbariérové Knihovny v Karlových Varech, kadeřnice, muzikoterapie, cvičení při hudbě s rytmickými nástroji, dechové cvičení, zooterapie - králík, pes, koza, andulky, návštěva jiných
ústavů (DOP Dolní Rychnov, DOZP
Sokolík), společné akce s jinými ústavy (DOP D. Rychnov), předání mikulášské nadílky, práce na PC – Internet
a rozumový trenažér, promítání fotek,
společné procházky a posezení v parku a u voliéry, grilování vuřtů v parku,
reminiscenční skupiny, skupinové rozhovory s posezením u kávy. Podporujeme, aby se společenských akcí pořádaných uvnitř domova účastnili i rodinní
příslušníci našich uživatelů, což se sporadicky daří.

Františkovy Lázně

ČZS ZO Kynšperk nad Ohří
Pozvánka na výroční členskou schůzi.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov,
příspěvková organizace Středisko volného času - DDM
„Hraj si, sportuj, vzdělávej se”
BŘEZEN:

ZO ČZS v Kynšperku nad Ohří zve své členy na výroční členskou schůzi,
která se bude konat dne 12. 3. 2011 v kinosále „Skleník“ od 9.00 hod. Prezentace členů zahrádkářského svazu již od 8.00 hod. Členské průkazky s sebou! Úhradu za pronájem zahrádek je možné zaplatit na místě u paní pokladní, a to bez poštovních či bankovních poplatků.
Zveme jako hosty na naší výroční členskou schůzi představitele vedení MěsS pozdravem Ing. Josef Baron
ta Kynšperka nad Ohří.

Den čtení
Jarní plenér – malování v přírodě
Výlet do Zooparku v Chomutově
Vycházka do přírody

S portovní víkend
Přespolní běh
Turnaj v člověče, nezlob se
Odpolední výlet na kolec

AKCE BŘEZEN:

SPCCH informuje:

Blahopřejeme

Hodně štěstí, neboť v něm je víra, stálé zdraví,
neboť v něm je síla a hodně lásky, bez které se nedá žít.

19. 3. 2011 – turnaj ve Florbalu, MO ČSSD
23. 3. 2011 – Děti a umění – projekt, ZUŠ, ZŠ
24. 3. 2011 – pásmo pohádek LDO, sál ZUŠ
28. 3. 2011 – koncert učitelů , ZUŠ

V měsíci březnu oslaví své narozeniny členka ZO SPCCH

paní Josefa Faitová.
K jejímu jubileu a do dalších let jí přejeme vše nejlepší, hlavně štěstí a zdraví.
výbor ZO SPCCH

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna upozorňuje rodiče malých čtenářů od 8 - 10 let,
že se 1. 4. 2011 uskuteční již tradiční „Noc s Andersenem“.
Podrobné informace získáte v městské knihovně.
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Takových anket bylo, ale tato v koši nekončí...
Všechny ankety jsme pročetli a pomocí hesel jsme vypsali vaše názory
a připomínky. Vzhledem k tomu, že
jsme nashromáždili téměř 16 stran
textu, do Kynšperského zpravodaje
uvádíme pouze to, co napsala většina
vás. Ostatní údaje budou zveřejněny
na webových stránkách města.
Ankety se zúčastnilo 68 občanů
města. Všechny ankety jsou uloženy
v kanceláři místostarostky.
Děkujeme všem odvážným a spolupracujícím za jejich vyjádření.
Radní města

Městský úřad:
- nevhodné chování vedoucích odborů
- majetkového a stavebního (arogantní jednání, svévole, nadřazenost, neochota, hrubost, nevstřícnost),
- projektanti odmítají zpracovávat
projektovou dokumentaci pro rodinné domy, které spadají pod kynšperský stavební úřad,
- cizí lidé na odborech – nemají zájem
o město,
- snížit počet úředníků, zlepšit komunikaci pracovníků s občany.

Správa majetku:
- neprůhledné účtování vody a topení,
- v čele cizí člověk - nemá zájem o město,
- nespokojenost s vedením SM - arogance,
- odchod šikovných lidí,
- nedostatečná údržba komunikací
v zimním období,
- v létě více udržovat zeleň, sekat trávníky,
- odprodání čisticí techniky, špatná
údržba města a okrajových částí,
- perfektní práce v letošní zimě, zejména péče a organizace práce p. Viteka,
- velmi ochotní mistři, šikovní údržbáři.

Hospodaření města:
- neprůhledné, zatajování skutečností
Dozvíme se, kolik vlastně město dluží a čí vinou?
- chyby v dotacích, předražené zakázky (prostranství - škola),
- prohraný soud - minulé vedení města,
- zbytečně 7 členů výboru – placených,
- rozumně nakládat s financemi.

Bezpečnost:
- větší kontrola města policií ve večerních a časných ranních hodinách,
- křižovatka u Koruny - nevhodný ostrůvek, květináče u silnice,
- žádost o jednosměrku v Dlouhé ul.,
- kamerový systém,
- namátkové kontroly v restauracích,
na naučných stezkách,
hlučnost a bezohlednost k starším občanům,
- retardéry - SNP, J. K.T yla,
- v úzkých ulicích není vyřešena prů-

www.kynsperk.cz

jezdnost (hasiči, sanita).

- chybí místo k posezení – cukrárna,
kavárna,
- opravit starší volné objekty, byty niž- - více kurzů pro seniory,
- možná výstavba dalšího pečovatelší kategorie,
- stavební odbor nepodporuje výstav- ského domu,
- spokojenost v Domově pro seniory.
bu ve městě,
- přístup stavebního úřadu k plánům Zájmová a spolková činnost:
rozvoje města - zasahování do pro- - dostačující,
jektů,
- chybí vzdělávací kurzy pro dospělé,
- nedostatek bytů pro mladé,
- více besed (umělec, rodák, zajímavá
- velmi drahé nájemné - pečovatelské osobnost).
domy, městské byty,
Doprava:
- neúnosně vysoká cena za teplo a tep- - nevyhovující stav vozovek,
lou užitkovou vodu,
- nešťastně řešené autobusové nádraží,
- Tylova ulice – „smrad“ od baráčníků - chybí slibovaný retardér v Hornichlavně v zimě (topení),
ké ulici,
- schází oprava Starého náměstí, pří- - nepřehledná křižovatka u Koruny,
stupová cesta k ulici U Pivovaru.
- řešit parkování aut – křižovatky,
Podnikání:
v protisměru, nepřehledné zatáčky,
- zadávání zakázek firmám - živnost- - málo spojů do Sokolova, Habartova,
níkům města, podpora místních pod- K. Varů a Chebu,
nikatelů,
- vybudovat novou zastávku u hřbito- znemožnění výstavby firmy - SÚ,
va,
- házení klacků podnikatelům pod - kyvadlový spoj na vlakové nádraží,
nohy ze strany úředníků,
- opravit příjezdové cesty u garáží pod
- málo pracovních míst,
Sýkorákem.
- nejsou podmínky pro začínající, Životní prostředí:
drobné podnikatele.
- nedostatek odpadkových košů, kon-

Bydlení:

Zdravotnictví a sociální služby: tejnerů na tříděný odpad,
- chybí oční lékař, gynekolog, rehabilitace,
- většina lékařů mimo město,
- více lékařů s občasnými ordinacemi,
- zdravotnictví dobré, vyhovující,
- sociální služby - velmi dobré,
- poděkování MUDr. Komárkové
a manželům Uhlíkovým.

- tvrdý postih pro pejskaře – psí výkaly,
- vyhláška – vodění psů na vodítku,
- chybí veřejná WC,
- znečištěné chodníky, parky – zejména kolem Koruny a „Růžku“,
- vysazovat novou zeleň,
- častější úklid naučné stezky,
- rekonstrukce některých lokalit – StaŠkolství:
- obnovit a oživit provoz SVČ – DDM, ré náměstí,
- sběrný dvůr mimo centrum,
- změna ve vedení školy,
- celkově nečisté ulice, za pana Partin- ignorace potřeb a přání rodičů,
- zcela nezodpovědný přístup k od- gla se více udržovalo.
chodu kvalitních učitelů,
Zpravodaj:
- ohrožení úrovně vzdělávání,
- vyhovuje,
- delší dobu odliv žáků z II. stupně,
- dřívější cenzura snad nebude,
- na úroveň z doby před 10-20 lety se - více článků a fotek z dění ve městě,
bude škola dlouho a těžko dostávat.
- touto úpravou ztratil jedinečnost, je
nepřehledný, málo aktuální v porovSportovní vyžití:
- vybudovat větší hřiště pro menší nání s předchozím stavem, málo pravdivých informací, více vyjádření zaděti,
stupitelů k problémům obce, otázky
- areály sportovišť bez poplatku,
pro starostu a místostarostku, pro- rekonstrukce multifunkční haly,
stor pro názor občana, zvýšit pestrost
- chybí kluziště, koupaliště,
obsahu, byl by lepší menší formát,
- dovybudování kabin,
- větší podpora organizovaného spor- do schránek občanům města
- má být aktuální, zdarma a na intertu,
netu.
- celkově vyhovující.

Kultura:
- chybí společenský sál, taneční sál,
- více kvalitnějších akcí, obohatit nabídku, koncerty kapel, podporovat
kulturní akce konané venku, více prostoru mladým umělcům, využít všech
možností k propagaci města.

Péče o seniory:
- zajistit vhodné prostory k činnosti,

- parkovací místo před lékárnou pro
tělesně postižené,
na vedoucí funkce MěÚ dosadit místní odborníky,
- oprava Branky,
- vlastní technika na údržbu a čištění města,
- nepořádek po zateplování domů –
úředníci nezasáhnou,
- likvidace a zákaz skládky v parku
za hřbitovem,
- více služeb a obchodů, bydlení a zaměstnání, vyřešení financí,
- trestat hlučnost a bezohlednost,
- větší zájem zaměstnanců MěÚ o problémy města,
- nabídka placeného i neplaceného
parkování,
- vyřešit problém se školou,
- zvednutí poplatků za psy – použít
na úklid města,
- na sportovištích se konzumuje alkohol,
- řešit cenu tepla a TUV,
- oprava Starého náměstí,
- pracovní místa,
- nabídka cenově únosného bydlení
pro mladé,
- likvidovat rozmáhání drog.

Náměty, vzkazy, připomínky:

- nedovolit ničení parku před kostelem (kola, brusle, koupání, prkna),
- odstranit lavičky u rodinných domů
pod ulicí J. K. Tyla (scházejí se tam
opilci a feťáci),
- postupně zvelebovat celé město, ne
jen prostory, kde bydlí zaměstnanci
MěÚ,
- Sokolovská ulice – nehezký vzhled,
- zvážit možnost vyřizování záležitostí
na požádání v bytě (nemocní a starší
občané), obnova památníku v Chebské ulici, prodloužit otevírací dobu
na hřbitově ve dnech svátků, opravit
hrob válečných zajatců na hřbitově,
řešit havarijní stav kaple na hřbitově,
- chybí vyhovující dětská hřiště bez
možnosti přístupu psů, oddechový
parčík s lavičkami k odpočinku,
- chceme anketu pro rodiče žáků ZŠ –
zaměřit na spokojenost s výukou,
- prevence kriminality – kontrola
míst, pochůzky policistů,
- sběrna obnošeného šatstva – charita,
- špatné parkování v ulicích před poštou a MěÚ,
- více zapojit mladé do dění ve městě,
- hodně úspěchů novému vedení a lepWebové stránky:
ší hospodaření,
- zlepšit aktualizaci,
- splnit volební sliby,
- zveřejňovat průběh výběrových ří- - poslouchejte lidi, kteří vás volili, nezení,
bojte se rozhodovat,
- nabídka pracovních míst, brigád - zbavte se těch, kteří vám házejí klacv rámci města,
ky pod nohy,
- nekvalitní záznamy z jednání zastu- - ukažte lidem, že i s méně penězi lze
pitelstva města.
hospodárností udělat více, vydržet
a jednat vždy čestně.
Problémy:
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Kynšperský pohár - hokej - 16. 1. 2011
Zprávy z 16. 1. 2011
Zástupci mužstev Kynšperského
poháru rozhodli o dodatečné kontumaci dvou utkání pro neoprávněný start hráče. Utkání HCH – LEM,
které skončilo 1:1, bylo kontumováno ve prospěch LEM a utkání LEM
– LUA, které skončilo 7:4, bylo kontumováno ve prospěch LUA.
Páteční večer Frenzelit podlehl Lemigas, který bojuje o účast v play off
3:4 (2:1, 0:3, 1:0), branky: Poutník
2, Šlechta - Česák 2, Mikulášek, Šíma.
Nejlepšími hráči utkání byli: Poutník, Paleček - Mikulášek, Česák. Vyloučení 3:2.
Sestavy:
FRE: Pekuniak - Šetele, Špiler, Poutník, Baborovský J., Šlechta, Diosegi,
Šaufl, Jirota, Paleček, Höfler, Navrátil, Liebl st., Kejšar.
LEM: Špinka - Mikulášek, Barteš,
Bureš, Schimmer, Česák, Štěpánek,
Krycner, Puchýř, Andrejch.
V sobotu se utkali jistí účastníci play
off a rozešli se smírně. Lib.Údoli “B“
- Frenzelit 4:4 (1:1,2:2,1:1), branky:
Sýs R. 3, Gajič - Liebl ml. 2, Diosegi, Paleček. Nejlepšími hráči FRE byli
Poutník a Liebl ml. Utkání dvou už jistě postupujících celků začal lépe FRE,
když se v 10. minutě ujal vedení, LUB
vyrovnal 5 minut před koncem prv-

Kynšperk
L. Údolí B
Frenzelit
Lemigas
L. Údolí A
HCH Cheb

poč.utkání
15
14
14
14
12
15

výhra
10
9
6
5
4
4

prohra
5
3
5
8
7
10

skóre
109 : 66
91 : 74
75 : 63
61 : 93
43 : 56
53 : 80

body
60
20
15
11
9
9

Tabulka střelců
38 - Štea (KYN ), 23 - Gregor (KYN ), Skočil (HCH), 20 - Sýs P. (LUB), 18 - Sýs R. (LUB), 15 - Barteš
(LEM), 11 - Kronika (KYN ), Jirota (FRE).
Kanadské bodování
46 - Štea (KYN ), 33 - Sýs R. (LUB), 32 - Gregor (KYN ), 29 - Skočil (HCH), 26 - Sýs P. (LUB), 19 Gasparik (KYN ), 17 - Barteš (LEM), 16 - Kronika (KYN ), 15 - Gajič (LUB), 14 - Omrai (LUB), Jäger
(KYN ), Liebl ml. (FRE), Paleček (FRE), 13 - Šetele (FRE), Höﬂer (FRE), Černík (HCH), Nožička (HCH),
12 - Jirota (FRE), Klokočník (LUB), Císler (KYN ), Šofrle (LUB), 11 - Bobenič (LUA), Kejšar (FRE), Kalabza (LUB), Schimmer (LEM),10 - Diosegi (FRE), Loskot (KYN ), Cába (LUB), Bobčík (LUA).

ní třetiny po pěkné spolupráci bratrů
Sýsů, Petr přihrával a Radek skóroval.
Ve 3. min. druhé třetiny využill LUB
přesilovku, když Dofek vyhrál buly,
přihrál Pisárovi, ten našel mezi kruhy
Radka Sýse a ten vše včetně brankáře
prostřelil.
FRE odpověděl v 6. min. a bylo zase
srovnáno 2:2. Ve 14 min. se ujalo LUB
opět vedení a opět z hole Radka Sýse
po přihrávce bratra Petra. FRE vyrovnal po 3 minutách. Třetí třetina se

Nejmenší stolní tenisté
tentokrát bojovali v Aši
Seriál krajských bodovacích turnajů pokračoval tentokrát v Aši. V neděli 13. února přijelo bojovat o „důležité“ body čtyřicet chlapců a děvčat
z dvanácti oddílů kraje.
Mezi účastníky se tentokrát neztratilo ani šest modrých dresů s logem
naší TJ. Kluci, kteří se stolnímu tenisu věnují teprve rok, dosáhli dosud nejlepšího výsledku. Poprvé se
mezi šestnáctku nejlepších probojoval více než jeden náš zástupce. Podařilo se to hned Vaškovi Pockovi, Honzovi Dranczakovi, který v důležitých
koncovkách zle brnkal na tátovy nervy a Davidovi Moldavčukovi, pro kterého to byl vůbec první turnaj! Všichni hráli na hranici svých schopností. Bojovali a co je cennější, že jak se
zdá, dokázali dodržet trenérovy pokyny. Zdá se, že začínají chápat význam

remiza
0
2
3
1
1
1

taktiky. Postup těsně unikl Jandovi a Novotnému, pro kterého to byla
také premiéra.
Nejmenší účastník Pája Marek
předvedl řadu podařených akcí, ale
na mnohdy více než o dvě hlavy větší
soupeře to ještě nestačilo. Není divu,
vždyť někteří soupeři mají výhodu
i pěti let zkušeností.
Na medaile to ještě nestačilo, ale
hoši už mají řadu cenných “skalpů“
a mají času dost. Vždyť všichni budou nejméně ještě rok mladšími žáky.
Všichni udělali za rok viditelný pokrok, můžeme být spokojeni. Jejich
čas jistě přijde.
Ještě to bude stát trochu potu, nějakou slzičku, tatínky nějaké to cigáro,
trochu pocuchané nervy, ale za rok,
dva se máme na co těšit. A to máme
v záloze ještě další rezervy…

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

hrála velmi rychle, s šancemi na obou
stranách. Na obou stranách excelovali brankáři, Moravec a Křivka. 6 min.
před koncem za brankou přihrával
Gajič a brankář si srazil puk do vlastní
sítě. Frenzelit nakonec několik sekund
před koncem vyrovnal. Vyloučení 3:3,
rozhodčí Makarovič.
Sestavy:
LUB: Moravec - Veverka, Kalabza, Švejda, Klokočník, Pisár, Sýs R.,
Sýs P., Dofek J., Gajič, Omrai, Šofrle,

Cába, Škreňo, Churaň J., Krajčovič.
FRE: Křivka - Špiler, Šetele, Baborovský J., Poutník, Šlechta, Diosegi,
Liebl st., Liebl ml., Kejšar, Jirota, Paleček, Höfler.
Příští týden končí základní část
a bude se hrát
21. 1. pátek LUA – LUB
22. 1. sobota FRE – LUA
23. 1. neděle LUA – LEM
Zprávy také na:
www.kynpo.websnadno.cz
(jč)

Turnaj neregistrovaných hráĀĪ ve florbalu
„O pohár Hejtmana KK“
KDY?

19.bĢezna 2011 ZAHÁJENÍ V 900

KDE?

SPORTOVNÍ HALA TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHġÍ

PODMÍNKY?

DRUŽSTVO 4 + 1, MAX. 8 HRÁÿĩ

ZA KOLIK?

400,- KĀ ZA DRUŽSTVO

PġIHLÁŠKY: ING. TOMÁŠ SVOBODA

603 524 597 nebo u správce p.Fibigera v hale

CENY A OBÿERSTVENÍ ZAJIŠTđNO
SRDEÿNđ VÁS ZVOU:TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHġÍ,MO ÿSSD KYNŠPERK NAD
OHġÍ A KARLOVARSKÝ KRAJ

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v ČR uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března
2011.
Od 26. 2. 2011 funguje call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800
87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00 hod.
26. 3. 2011 - je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře prostřednictvím internetu či předáním sčítacímu komisaři nebo odesláním poštou
v obálce či odevzdáním na kterékoliv poště
14. 4. 2011 - konečný termín odevzdání formuláře
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Lékařská služba 1. pomoci - zubní
služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice K. Vary
vpravo, přístup ze Zbrojnické ul.,
tel. č.: 353 115 630, 353 230 894
• všední den 16.00 - 19.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 16.00 hod.
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195
• všední den 16.00 - 21.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 hod.
Lékařská služba první pomoci pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro
tel. č.: 352 520 430
• všední den 16.00 - 21.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 h - 19.00 hod.
Dispečink rychlé záchranné služby:
pro celý kraj na tel. č. : 353 232 000. Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život!
Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku
353 502 502, na které je možné získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci.

Prodám byt 3+1 v I. poschodí v Kynšperku n. Ohří v panelovém domě.
Byt je celý zrekonstruovaný (balkón, jádro, linka, podlahy, okna, dveře,
vest. skříň). Dům je po rekonstrukci, zateplený a v centru, blízko škola,
Penny, kino, kult. dům. Cena 740 000 Kč. Tel. 721 833 611.

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

STUDIO SEDMIKRÁSKA

manikúra • modeláže nehtů • pedikúra • kosmetika • masáže

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

Maxima Gorkého 230 (naproti Labuti)
Kynšperk nad Ohří

nejvýhodnější podmínky v regionu

KOSMETIKA

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Martina Müllerová, tel.: 775 093 950

TRUHLÁŘSTVÍ

k03-93x64_CMYK.indd 1

výroba nábytku na zakázku

■
■
■
■
■
■

středa a pátek: 13 – 17 hod.
nebo dle objednávky

14.2.2011 16:12:10

kuchyňské linky včetně montáže
vestavné skříně
stolky, psací a PC stoly
renovace kuchyňských linek, výměna pracovních desek
montáž i Vámi zakoupeného nábytku
výroba válend s uložným prostorem a jiné

Valečka Pavel, J. K. Tyla 635, Kynšperk n. O., tel.:732 914 811
Můžete se domluvit i v Květinářství JARKA

www.kynsperk.cz

•
•
•
•
•
•
•
•

Celkové ošetření pleti
Ošetření aknózní mladistvé pleti
Úprava obočí, barvení řas a obočí
Kosmetické ošetřeni pleti pro pány
Depilace voskem
Masáž obličeje a dekoltu
Denní, večerní a svatební líčení
Kosmetické poradenství

od 255 Kč
od 145 Kč
od 185 Kč
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FK Baník Sokolov
vás zve na domácí utkání

Váš nejbližší výrobce

Kalibra Nova, Hroznětínská 183,
K. Vary - Otovice, 362 32
tel.: 353 505 515
web: www.kalibra.cz

KYNŠPERSKÝ ZPRAVODAJ

Váš nejbližší obchodník:
Josef Synáč
tel.: 775 705 768
e-mail: josef.synac@kalibra.cz

A tým mužů
datum
19.3.2011
2.4.2011
16.4.2011
30.4.2011
14.5.2011
28.5.2011
11.6.2011

čas
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
17:00

B tým mužů - Juniorka
datum
čas
13.3.2011
14:30
27.3.2011
15:00
10.4.2011
16:30
24.4.2011
17:00
8.5.2011
17:00
18.5.2011
17:15
22.5.2011
17:00
5.6.2011
17:00

soupeř
FC Zenit Čáslav
FC Vysočina Jihlava
FC Hlučín
FK Baník Most
1. SC Znojmo
FC Graﬃn Vlašim
FK Dukla Praha

soupeř
Baník Královské Poříčí
DDM Stará Role
FC Viktoria Mar.Lázně
Loko K. Vary
FK Ostrov
Baník Bukovany
Sokol Drmoul
Baník Vintířov
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Kombinovaná spotřeba: 5,5–6,0 l/ 100 km, emise CO : 135–150 g/ km.

RODINNÝ BODYGUARD

První diesel na světě s technologií MIVEC

Asistent rozjezdu do kopce

Nízká spotřeba jen 5,5 l/100 km
Volitelný pohon 4x4

Největší zavazadlový prostor ve své třídě
7 airbagů v základní výbavě

Cena od 429 900 Kč vč. DPH
www.noveasx.cz

AUTO PALACE Spořilov s.r.o.
ALGON
Na Chodovci 2457/1,
141 00PLUS
Praha–4,AUTO, a.s.
Tel.: 296 574 344,Stará
348, e-mail:
info@autopalacesporilov.cz
Ovčárna
2146, 356 01 Sokolov

ws|zêÀêh|{v



AUTO PALACE Vysočany
Tel.: s.r.o.
352 600 539
Kolbenova 15, 190 00 Praha 9,
mitsubishisokolov@algon.cz
Tel: 283 019 556, e-mail:
e-mail: info@autopalacevysocany.cz

Využijte našich dlouholetých zkušeností - na trhu s nemovitostmi působíme již 17 let.
Zajistíme pro Vás veškeré služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nemovitostí.
Prodáte nemovitost a nechcete se starat o daň z převodu nemovitostí? Vše zajistíme za Vás.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek ﬁnančních prostředků?
Zajistíme Vám hypoteční úvěr na koupi Vaší nemovitosti
a to u veškerých bankovních ústavů v ČR.
Chcete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena?
Provádíme poradenství zcela zdarma.
Chcete inzerovat do celé ČR?
V naší realitní kanceláři přijímáme inzerci pro inzertní noviny
pro Českou republiku – Celoplošný INZERÁT.
Hlavní sídlo naší realitní kanceláře je:
Evropská 1558/33, 350 02 Cheb
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656, Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 8.00 do 16.00 hod.
V Kynšperku nad Ohří nás najdete na adrese:
Pod domovem 119, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Tel./fax: 352 693 377, mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
PO-PÁ: od 16.00 do 17.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné jednat i mimo shora uvedené hodiny.
Po dohodě přijedeme my k Vám a dohodneme vše potřebné.
Pro své klienty hledáme byty, rodinné domy, rekreační objekty v okresech:

CHEB, SOKOLOV, KARLOVY VARY
Naši nabídku nemovitostí najdete na internetu: www.reala-lakoma.cz
e-mail : rklakoma@reala-lakoma.cz

www.kynsperk.cz

Realitní kancelář

Reala Lakomá s.r.o
NABÍZÍME K PRODEJI:
byt 1+3/L
Skalná
60 m2
cena: 600.000,- Kč
RD 1+5 v Plesné
Šneky

cena: 1.600.000,- Kč
Byt 1+1 v OV v Chebu,
Dvořákova ul.
41 m2
cena: 455.000,- Kč
RD Sokolov 5+2
vel. zahrada

cena: 5.500.000,- Kč
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